Referat
SFO-forældrerådsmøde 7. februar 2017
Tilstede: Torben (leder), Kirsten (ny SFO leder), Nanna (rep. Bøgen), Annette (rep. Asken og
Birken),Thomas, Charlotte og Sanne
Fraværende: Babak
Referent: Thomas
1. Nyt fra ledelsen
-

Status på ansættelse af ny leder til skoleledelsen
Kirsten er ansat er ansat pr. 1. marts 2018. Kirsten deltog i mødet og præsenterede kort
sig selv. Kirsten kommer fra tilsvarende stilling på Højvangskolen.
Torben fortalte kort, at set med skolens øjne er Kirsten den perfekte kandidat, der lever
op til alle stillingsopslagets krav.
Af hensyn til Kirsten gennemførtes en kort præsentationsrunde af rådets øvrige
medlemmer.

-

Status på RULL-projekt
Vision er blevet præsenteret for Styregruppen.
Arbejdsudvalg er nedsat. Torben redegjorde for status for projektet.
Arbejdsudvalget er blevet præsenteret for 3 forslag til hvordan resultatet af RULL kunne
se ud.
Det forventes, at der på næste styregruppemøde træffes beslutning om, hvor indskoling,
mellemtrin og udskoling skal placeres.
15. marts er der inspirationstur for arbejdsudvalget, hvor man kan se resultatet af
andre RULL projekter.

2. Kort runde med nyt fra de tre afdelinger
Birken:

Personale: Jakob ny pædagogstuderende i 2.c. Elisabeth ny PAU studerende i 2.d. Ayse ny
pædagog i løntilskud i 0.c. Michael J sygemeldt – Vibe er inde i 1.c i undervisning i stedet
for Michael J. 1. marts kommer Eva tilbage i afdelingen som afdelingsleder, da Kirsten
starter som SFO leder.
Birken arbejder i 1. kvartal med relationen mellem børn og voksne. Der arbejdes særligt
med relationerne i alle Birkens aktiviteter og i mødet mellem barnet/børnene.
Asken:
Der er bestilt nye sofaer til multirummet.
Fastelavnsplanlægning fylder meget.
Bøgen:
Nanna orienterede kort om Projekt Bøgelund: et minisamfund med mange aktiviteter, hvor
børnene skal være en del af en ”arbejdsplads” i 2 uger.
Mange forskellige aktiviteter. Som noget nyt street food i aulaen.
Der er indført lommepolitik indtil klokken 16. Mobiltelefoner må ikke bruges. I begyndelsen
protester, men nu er der ro på igen. Giver mulighed for fokus på mere kreative aktiviteter.
3.

Evaluering af fællesmøde med skolebestyrelsen mandag d. 15. januar 2018

Godt med oplæg udefra. Aktuelt var Helle Jensens oplæg både interessant og relevant.
Oplægget blev diskuteret.
Afslutningen af mødet, hvor skolebestyrelsens ordinære dagsorden blev gennemgået, var
ikke relevant for SFO forældrerådet. Det giver således ikke mening at det fælles møde
mellem SFO forældreråd og skolebestyrelse også bruges som ordinært
skolebestyrelsesmøde.
Torben foreslog at et medlem fra SFO-forældrerådet deltog i planlægningsmødet inden det
fælles møde. Der var opbakning til dette.
Udvalg om livsduelighed + relationskompetencer er nedsat i skolebestyrelsesregi. SFO
forældrerådsmedlemmerne melder tilbage, hvis de har tid og lyst til at deltage.

4.

Kvalitetsrapporten 2017 – bilag vedhæftet

Det blev aftalt, at forældrerådets mellemmer melder tilbage, hvis der er spørgsmål eller
bemærkninger.
5.

Mødetidspunkter resten af skoleåret

6.

Punkter til næste møde

Pjece om håndholdt overlevering præsenteres på næste møde
Mål og indholdsbeskrivelse. Fra B&U
Sommerfest den 31. maj. Hvordan vil forældrerådet deltage og/eller bidrage. Diskuteres på
næste møde
Åbent hus i Flexuge, diskuteres på næste møde.

7.

Eventuelt

Bæredygtighed:
Kort orientering fra Torben om Permakulturprojekt, der søges opstartet. Oplæg afholdt for
lærergruppe og pædagoggruppen. Det skal tænkes ind i læringsprocessen.

